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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* : 

3 курс – 4,0 (денна 

форма) 

Галузь знань: 

19  "Архітектура та 

будівництво " 

Вибіркова 
Напрям підготовки: 

193 "Геодезія та 

землеустрій" 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

(професійне 

спрямування): 

_____________ 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне  науково-

дослідне завдання  КП 

курсовий проект  

Семестр 

Загальна кількість  

годин – 30 год.+ 60год. 

=90 год.  

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних  – 2,1 

сам. роботи студ. – 4,2 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

"Бакалавр" 

16 год 4 год. 

Практичні, семінарські 

14 год 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: 

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 8/92 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура» є: 

професійна підготовка студентів і формування знань про архітектуру 

сучасних цивільних та виробничих будівель і споруд різного 

функціонального призначення. 

Завданням вивчення дисципліни «Архітектура» є: підготувати 

студентів-землевпорядників надавати повну характеристику будівлям різного 

призначення та навичкам архітектурно-будівельного проектування цивільних 

малоповерхових будівель з виконанням теплотехнічних розрахунків. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 - загальну класифікацію та вимоги до будівель; 

 - принципи уніфікації об’ємно-планувальних параметрів будівель і 

розмірів конструкцій; 

 - вплив функціонального або технологічного процесу на об’ємно-

планувальне рішення будівель; 

 - планувальні та конструктивні системи будівель; 

 - правила прив’язки конструктивних елементів до розбивочних вісей 

залежно від конструктивної схеми будівлі; 
вміти: 

- користуватися нормативною та довідковою літературою; 

            - визначати глибину закладання підошви фундаментів залежно 

від глибини промерзання ґрунту; 

 - конструювати фундаменти каркасних і безкаркасних будівель; 

 - вибирати матеріали для стін будівель залежно від температурної зони 

будівництва; 

 - конструювати несучий кістяк одноповерхової та багатоповерхової 

будівлі; 

 - компонувати перекриття та покриття будівлі; 

 - конструювати дах або покрівлю будівлі; 

 - підбирати вікна, двері, ворота, сходи, перегородки та інші 

конструктивні елементи будівель.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурно-будівельного проектування. 

Тема 1. Вступ. Сутність архітектури та завдання дисципліни 

“Архітектура” у підготовці спеціаліста-земле-впорядника. 

          1.1.Розв’язання практичних і художніх завдань в архітектурі. 1.2. 

Технічна доцільність та економічність у витворах архітектури. 

1.3. Залежність архітектури від рівня розвитку виробничих сил і 

суспільних формацій. 

Тема 2. Основні відомості про будівлі і споруди. 



 

          2.1. Поняття «будівлі» та «споруди». 2.2. Види будівель і вимоги 

до них. Впливи на будівлі. 2.3. Класифікація будівель за 

призначенням та іншими ознаками. 2.4. Функціональна, технічна 

та економічна  доцільність. Архітектурно-художні вимоги. 2.5. 

Пожежна безпека й протипожежні вимоги. 

Тема 3. Єдина модульна система в будівництві. 

          3.1. Основні положення модульної координації розмірів. Види 

модулів, типи розмірів. 3.2. Правила прив’язки конструктивних 

елементів до координаційних осей. 3.3. Уніфікація, типизація, 

стандартизація в будівництві. 3.4. Система нормативних 

документів у будівництві: державні будівельні норми, норми 

технологічного проектування, державні стандарти. 

           Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення будівель. 

           4.1. Об’ємно-планувальні  елементи будівель: основні, підсобні, 

допоміжні, комунікаційні приміщення. 4.2. Характеристика та 

сфера застосування систем планування будівель: коридорної, 

анфіладної, галерейної, зальної, секційної, блокованої, змішаної. 

4.3. Фактори, що визначають форму й розміри приміщень різного 

призначення. 

 Тема 5. Конструктивні рішення будівель. Конструктивна система 

будівель. 

            5.1. Основні несучі й огороджувальні елементи будівель, їх 

визначення, призначення та робота в будівлі. 5.2.Класифікація 

конструктивних систем і схем. 5.3.Будівельні системи. 5.4. 

Прийоми застосування різних конструктивних систем і схем при 

проектуванні будівель. 5.5. Методи проектування і техніко-

економічна оцінка проектних рішень* 

 

 Тема 6. Фізико-технічні основи проектування будівель та їх 

конструкцій. 

          6.1. Поняття теплопередачі. 6.2.Нормування теплозахисту 

будівель в Україні. Методика теплотехнічних розрахунків 

огороджень цивільних та виробничих будівель.  

 

Змістовий модуль 2. Об’ємно-планувальні, композиційні та 

конструктивні рішення цивільних та виробничих будівель. 

Тема 7. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення цивільних 

будівель. 

           7.1. Класифікація житлових будинків за призначенням, об’ємно-

планувальним вирішенням, кількістю поверхів та іншими 

ознаками. 7.2. Квартира та її склад. Принципи проектування 

квартир. Типи квартир. Основні нормативні параметри 

приміщень і інших елементів квартири.  7.3. Класифікація та 

основні вимоги до громадських будівель. 7.4. Основні 



 

планувальні елементи громадських будівель. 7.5. Вимоги до 

громадських будівель. Евакуація людей з громадських будівель. 

7.6. Конструктивні схеми цивільних будівель їх елементи.  

Тема 8. Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення 

виробничих будівель та споруд.  

          8.1. Загальні відомості про промислові будівлі, їх об’ємно-

планувальні рішення. 8.2. Основні та допоміжні будівлі. 

Побутові, адміністративно-конторські, санітарно-побутові, 

охорони здоров’я, громадського харчування. 8.3. Конструктивні 

схеми та елементи будівель. 8.4. Залізобетонні та металеві 

каркаси їх елементи. 8.5. Класифікація с/г будівель. Вимоги до 

будівель. 8.6. Особливості об’ємно-планувальних рішення с/г 

будівель. Види будівель та їх планувань. 8.7. Конструкції 

сільськогосподарських будівель. Залізобетонні та металеві 

елементи каркасів будівель. 8.8. Техніко-економічні показники 

виробничих будівель. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лк пз лб інд ср лк пз лб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурно-будівельного проектування. 
Тема 1. Вступ. 

Сутність 

архітектури та 

завдання 

дисципліни 

“Архітектура” у 

підготовці 

спеціаліста-земле-

впорядника 

5 1 - - - 4 8 0,5 0,5 - - 7 

Тема 2. Основні 

відомості про 

будівлі і споруди. 

 

10 2 2 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 3. Єдина 

модульна система в 

будівництві. 
 

10 2 2 - - 6 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 4. Об’ємно-

планувальні 

рішення будівель. 
 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 



 

Тема 5. 

Конструктивні 

рішення будівель. 

Конструктивна 

система будівель. 
 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

Тема 6. Фізико-

технічні основи 

проектування 

будівель та їх 

конструкцій. 

 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

Разом за змістовим 

модулем 1 

55 11 10 - - 34 57 3 3 - - 51 

Змістовий модуль 2. Об’ємно-планувальні, композиційні та 

конструктивні рішення цивільних та виробничих будівель. 
 

Тема 7. Об’ємно-

планувальні та 

конструктивні 

рішення цивільних 

будівель. 
 

12 3 2 - - 7 10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 8. Об’ємно-

планувальні, 

композиційні та 

конструктивні 

рішення виробничих 

будівель та споруд.  
 

11 2 2 - - 7 9 0,5 0,5 - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

23 5 4 - - 14 19 1 1 - - 17 

Графічна робота 10 - - - - 10 10 - - - - 10 

Семестровий 

контроль (залік) 
2 - - - 2 - - - - - 4 - 

Усього годин 

(семестр) 

90 16 14 - 2 58 90 4 4 - 4 78 

 

 

5. Теми семінарських занять. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Семінарські заняття не передбачені  

 

 



 

6. Теми практичних занять. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Ознайомлення зі структурою та змістом нормативної 

літератури з архітектури житлових і громадських 

будівель 

2 

2. Норми проектування житлових і громадських 

будівель. Правила прив’язки конструктивних 

елементів до координаційних осей. 

2 

 

3. Методика розробки планів поверхів.  2 

4.  Розроблення розрізів будівлі.  2 

5. Розрахунок та методика проектування сходів і 

сходової клітини.  

2 

6. Побудова фасадів будівлі. Техніко-економічні 

показники.  

2 

7. Склад проектної документації. Компоновка креслень 

на аркуші. Оформлення пояснювальної записки. 

2 

Разом  

 

14 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Лабораторні роботи не передбачені  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення лекційного та доопрацювання теоретичного 

матеріалу згідно тематики курсу лекцій 

34 46 

2 Підготовка до практичних занять  14 22 

 Усього забезпечення аудиторних занять 48 68 

 Забезпечення виконання індивідуальних завдань 

(графічна робота) 

10 10 

 Забезпечення семестрового контролю - - 

 Усього за змістовим модулем 1 58 78 



 

 

9. Індивідуальні завдання. 

Виконання графічної роботи  

«Садовий будинок» 

Метою виконання даної графічної роботи є закріплення і поглиблення 

знань з архітектури будівель, одержані при вивченні курсу, вивчення 

сучасних методів проектування цивільних будинків і набуття навичок їх 

практичного застосування. Навчитися використовувати нормативну та 

наукову літературу, каталоги будівельних виробів, альбоми робочих 

креслень будівельних виробів. 

Вихідні дані для графічної роботи призначаються у бланку завдання та 

листі з індивідуальною схемою об’ємно-планувального рішення будівлі. 

Обсяг графічної роботи складається з одного аркуша формату А3 

(420х297). 

Склад графічної роботи: 

план першого (М1:50) та другого поверху (М1:100); фасад (М1:100); 

розріз будинку (М1:50) з показом конструкції покрівлі та фундаментів; план 

перекриття (М1:100).  

 

10. Методи навчання 

 

1. Словесні методи: 

 лекція (усне викладення теоретичних положень дисципліни); 

 пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних 

занять та консультацій); 

 роз'яснення (викладення теоретичних положень і понять у більш 

зрозумілій формі). 

2. Наочні методи: 

 ілюстрація (показ понять і явищ у символьному зображенні при 

проведенні аудиторних занять та консультацій за допомогою рисунків, 

плакатів, схем, фотографій тощо); 

- демонстрування (наглядне ознайомлення з процесами і явищами при 

проведенні аудиторних занять та консультацій). 

3. Практичні методи: 

         - практичні вправи (набуття практичних вмінь і навичок виконання 

креслень, використання нормативної, спеціальної та наукової літератури, 

поглиблення знань одержаних при вивчені курсу, робота за допомогою 

креслярських інструментів та програмним забезпеченням при проведенні 

практичних робіт і під час самостійної роботи – курсового проекту); 

- письмові та практичні вправи (закріплення теоретичних знань і 

вироблення вмінь їх застосування при проведенні практичних робіт і під час 

самостійної роботи). 

4. Методи роботи з рекомендованою літературою: 



 

 читання (засвоєння теоретичних положень дисципліни і ознайомлення 

з порядком застосування практичних методів під час самостійної роботи); 

 вивчення (запам'ятовування визначень, правил, алгоритмів тощо 

під час самостійної роботи); 

 конспектування (фіксація матеріалу після прочитання, 

осмислення і логічного реконструювання рекомендованої літератури під час 

самостійної роботи). 

 

11. Методи контролю 

 

Контроль знань здійснюється згідно з вимогами "Положення про 

проведення поточного та семестрового контролю" КрНУ. Система контролю 

включає поточний і семестровий контроль. При цьому застосовуються 

наступні методи контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, 

роботи на лекції); 

2) опитування (оцінювання виконання практичних робіт та 

індивідуальних завдань); 

  3) модульна контрольна робота (оцінювання рівня знань і вмінь після 

вивчення матеріалу кожного змістового модуля); 

4) залік (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу з навчальної дисципліни). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття. 

Модульний контроль проводиться наприкінці кожного змістового 

модулю за рахунок аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння 

студентами певної сукупності знань та умінь, що формує цей модуль. 

Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів 

поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів. 

 

№ та назва змістового модуля Форма 

контролю 

Час 

проведення 

Змістовий модуль 1. Основи архітектурно-

будівельного проектування. 

Тестування Практичне 

заняття №5 

Змістовий модуль 2. Об’ємно-планувальні, 

композиційні та конструктивні рішення 

цивільних та виробничих будівель. 

 

Тестування Практичне 

заняття №7 

 

Підсумковий контроль – залік, проводиться в формі тестування з 

задачами. За власним бажанням студента, після складання тесту, з метою 

уточнення оцінки він може відповісти на 1-2 додаткових запитання (за  



 

вибором викладача). 

Організація МРОЗ студентів із конкретної навчальної дисципліни 

регламентується «Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань із 

навчальної дисципліни, які затверджуються рішенням кафедри.  

 

2. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Примітки: 

1. Максимальна кількість балів за аудиторні заняття виставляється за систематичну і 

активну роботу студента, дотримання термінів виконання і захисту практичних робіт. 

2. За пропущені без поважної причини й не опрацьовані аудиторні заняття бали не 

виставляються. 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті практичних робіт максимальна 

кількість балів встановлюється у розмірі 50% від вказаних у таблиці. 

4. До підсумкового заліку допускаються студенти, які захистили індивідуальне завдання 

(РГ) та за результатами поточного й підсумкового контролю набрали 50 і більше балів. 

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше ніж 50 балів, він 

зобов’язаний до початку екзаменаційної сесії підвищити рейтинг шляхом 

перескладання контрольних робіт. 

5. Якщо студент пропустив більше 50% усіх занять, то він не може отримати за семестр у 

цілому більше 60 балів. 

6. Студентам надається можливість не складати екзамен, якщо за результатами поточного 

контролю він отримав не менше 60 балів. Студенти можуть отримати семестровий бал 

без складання екзамену, якщо вони своєчасно виконували усі завдання та не мали 

пропусків занять з неповажних причин і мали не більше 20% пропусків лекційних 

занять з поважних причин. 

Вид контролю 
Змістовий модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
Контроль 

відвідування та 

роботи на лекції 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

Контроль 

виконання 

практичних 

завдань 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,05 2,5 2,5 20 

Поточний 

контроль,  

у тому числі: 

   

модульний 

контроль 

(тестування) 

25 25 50 

індивідуальне 

завдання (РГ) 

10 

 

10 20 

Усього 57,5 

 

42,5 100 



 

7. Якщо студент отримав за результатами поточного контролю 75-80 балів, то він 

автоматично отримує додаткові 15 балів. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання графічної 

роботи 

 

Пояснюапльна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист роботи Сума 

- до 15 до 5 20 

 
Примітки: 

1. Максимальна кількість балів за ілюстративну частину виставляється при повному 

відображенні у ній змісту роботи і якісному оформленні. 

2. Максимальна кількість балів при захисті роботи виставляється якщо студент вільно 

володіє інформацією, користується методами наукового аналізу явищ і процесів, 

характеризує їх риси та форми виявлення, висловлює та аргументує своє ставлення до 

альтернативних поглядів на більшість питань, робить відповідні висновки, може 

запропонувати ідею чи змоделювати ситуацію. 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті курсової роботи максимальна 

кількість балів зменшується залежно від терміну прострочення. 

 

Правила модульно-рейтингового оцінювання знань. 

  

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів. Курсовий проект – 100 

балів. За видами робіт вона розподіляється: 

1.Поточний контроль: виконання завдань на практичних заняттях до 20 

балів в семестрі– 2,0 за кожне з 10-ти занять). Відсутність на занятті без 

поважної причини або отримання оцінки «незадовільно» - 0 балів, виконання 

відповідних завдань без отримання оцінки – 0,5 балів, отримання оцінки : 

«задовільно» - 1,0  бал;  

         «добре»          - 1,5 балів; 

          «відмінно»    - 2,0 бали.          

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 



 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання графічної роботи «Садовий 

будинок» з навчальної дисципліни  "Архітектура" для студентів денної та 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 193 «Геодезія та 

землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни " Архітектура " для студентів денної та заочної форми навчання 

напрямом підготовки 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

Учебник для вузов.  – М.: Стройиздат, 1981. – 368 с., ил. 

2.  Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 145 с. 

3.  Маклакова Т.Г., Нанасова С.М.,       Бородай Е.Д., Житков В.П. 

Конструкции гражданских зданий. М.: Стройиздат, 1986. – 195 с. 

4.  Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Арх-ра, 

2005. – 176 с. 

5. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. 

Архитектура: Учебник. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 464 с. 

6.  Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб. пособие. 

– М.:Изд-во АСВ, 2005. – 128 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: ученик / Т.Г. 

Маклакова, С.М. Нанасова. – М.: Издательство АСВ, 2000. – 280 с. 

2. Кутухтин, В.А. Коробков. Конструкции промышленных и 

сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений.  М.: 

Стройиздат, 1982. 

Нормативна 

 

1. ДБН В.2.6-31-2016. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінрегіон України, 

2017. – 31 с. 

2. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні 

положення – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с. 

3. ДБН В 2.2-9-2009. Громадські будинки і споруди - К.: Мінрегіонбуд 

України; 2009, - 47 с. 



 

4. ДБН В.1.1.7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. 

- К.: Мінрегіонбуд України; 2017, – 41 с. 

5. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до робочої документації. – К.: 2009. 

6.  ДБН В.2.2-17-2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд 

для маломобільних груп населення. 

7.  ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ. 

 

 


